
โปรแกรม 4 วัน 3 คืน  
เชียงใหม่ – เชียงราย 

 
วันแรก    กรุงเทพ-เชียงใหม่ – วัคบ้านเด่น –บ้านฮิโนกิ (ศาลาญี่ปุ่น) –สวนส้มธนาธร 
เช้า        -    เวลา 08.00 น. รถตู้พีดีเอ รับคณะท่ีสนามบินนานาชาติเชียงใหม่  
              -    รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่1) แบบง่ายๆ เช่น ข้าวต้ม หรือ เกาเหลาต้มเลือดหมูเป็นต้น  

              -    เดินทางไปบ้านไม้หอมบ้านฮิโนกิ (ศาลาญี่ปุ่น) อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ระหว่างทาง พาคณะ 
              -    ไปแวะนมัสการ ณ วัดบ้านเด่น สะหรีศรีเมืองแกน เป็นวัดท่ีได้ช่ือว่าสวยที่สุดของเมืองเชียงใหม่ 
                   ในตอนนี้ และไม่ว่าใครที่ได้เห็นเป็นต้องหลงเสน่ห์ความงามของวัดแห่งนี้อย่างแน่นอน 

เท่ียง      -    รับประทานอาหาร(มื้อที่2) ณ ร้านอาหารของไม้หอมบ้านฮิโนกิ  อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่    

บ่าย       -    เข้าชมบ้านไม้หอม ฮิโนกิ  ภายในท่านสามารถเช่าใส่ชุดญี่ปุ่นเดินถ่ายรูปได้ทุกท่ีทุกมุม ค่าเช่าชุด ลูกค้า 
                   ออกเองนะครับ ค่าเช่าชุดปกติชุดละ 350 บาท ถ้าไปกับบริษัททัวร์ได้ส่วนลดชุดละ 80 บาท ครับ  
              -    นั่งรถราง ชมไร่สวนส้มธนาธร สวนส้มท่ีกว้างใหญ่ไพศาล ท่ี ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
              -    พาคณะไปเยี่ยมชมหมู่บ้านดอยแม่สลอง หมู่บ้านจีนยูนาน อดีตฐานทัพทหารคณะชาติจีนจอมพล93  
                   ท่ีสนับสนุนรัฐบาลไทยกวาดล้างกลุ่มคอมมิวนิสต์ในภาคเหนือส าเร็จ รัฐบาลไทยมอบสัญชาติไทยเพื่อ 
                   ตอบแทนบุญคุณ ปัจจุบันกลายเป็นหมู่บ้านท่องเท่ียวที่ส าคัญ ได้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
เย็น        -    เดินทางเข้าท่ีพัก ดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ท บนดอยแม่สลอง ท่ีพักอยู่นอกชุมชน เงียบสงบ ได้ 
                   ธรรมชาติ และสวนดอกไม้  
              -    รับประทานอาหรเย็น (มื้อที่3)  ณ ร้านอาหารของโรงแรม (อาหารโต๊ะจีน สไตล์จีนยูนาน) 
              -    พักผ่อน ด่ืมด่ ากับบรรยากาศในยามค่ าคืนท่ีหนาวเย็นและเงียบสงบ 
 

วันที่2     ไรช่าฉุยฟง-ถ ้าหลวงขุนน ้านางนอน –แม่สาย-หอนาฬิกาเปลี่ยนสี -เชียงราย 
              -   รับประทานอาหารเย็น (มือ้ที่4)  ในโรงแรมท่ีพัก 
            -   เย่ียมชมไร่ชาฉุยฟง ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับบรรยากาศทุ่งไร่ชาขั้นบันไดอันกว้างใหญ่ของไร่ชา 
                 ฉุยฟง ไร่ชาช่ือดังของประเทศไทย 
             -    เย่ียมชมถ้ าหลวงขุนน้ านางนอน อ.แม่สาย ถ้ าท่ีเกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของโลก 13 หมูป่า 
เท่ียง     -  รับประทานอาหาร(มื้อที่5)   ณ ร้านอาหารจันกะผัก อ.แม่สาย อาหารเพื่อสุขภาพ ด้วยผักปลอดสารพิษ 
                ของศูนย์พัฒนาพันธุพ์ืชจักรพันธ์เพญ็ศิริ เพื่อแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชแก่ประชาชนคนไทยท่ัวไป ตาม 
                แนวพระราชด าริของสมเด็จพระเทพฯ 
บ่าย      -  นั่งรถรางชมสวนแปลงผักชนิดต่างๆของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพนัธ์เพ็ญศิริ 
             - ช็อปปิ้งสินค้าตลาดชายแดนไทย- ณ อ.แม่สาย พร้อมข้ามไปเดินเท่ียวตลาดท่าขี้เหล็กประเทศพม่า 
เย็น       -  เดินทางเข้าท่ีพัก ณ โรงแรม ซีแอนด์ซี บ้านดู่ ท่ีอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
             -  น าท่านไปชมหอนาฬิกาเปล่ียนสีซึ่งออกแบบโดย อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์มีการบอกเวลาทุกช่ัวโมงในเวลา  
                 19.00, 20.00, 21.00 น. ของทุกวัน โดยไฟจะเปล่ียนสี พร้อมกับมีเสียงเพลง 



             -   รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่6)ท่ี ร้านซีแอนด์ซีเชียงราย และด่ืมด่ าในเสียงเพลงไพเราะยุค1960-1970  
                  จากนักร้องเสียงดีมีคุณภาพ 
              -  พาคณะเข้าท่ีพักโรงแรม ซีแอนด์ซี บ้านดู่ 
 

วันที่3   วัดร่องเสือเต้น –ไร่สิงห์ปาร์ค - วัดร่องขุ่น –ไร่เชญิตะวัน –สวนใบบวัวิกตอเรีย 
 

เช้า        -    รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7)    ณ โรงแรมท่ีพัก 
             -    พาคณะไปไหว้พระ ณ วัดร่องเสือเต้น วัดสีน้ าเงิน วัดช่ือดังแห่งใหม่ ท่ีนักท่องเท่ียวมาเชียงราย ต่าง 
                   ต้องไปกราบไหว้  
             -    นั่งรถตู้เย่ียมชมไร่ชาและแปลงดอกไม้สวยๆ ของไร่สิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเท่ียวแลนด์มาร์ดในเชียงราย  
              -   พาคณะไปเย่ียมชม วัดร่องขุ่น หรือวัดสีขาวชื่อดังก้องโลกของอาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  ศิลปิน 
                   แห่งชาติท่ีต้ังเป้าชีวิตว่าจะเป็นศิลปินสร้างงานศิลปะไปจนตาย  
 เท่ียง     - รับประทานอาหารเท่ียง ในไร่เชิญตะวัน ของพระพระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี(ว.วชิรเมธี) อาหารสไตล์เมนู 
                เพื่อสุขภาพ ใช้วัตถุดิบพืชผักสวนครัวปลอดสารของไร่เชิญตะวัน  
 บ่าย    -   เย่ียมชมไร่เชิญตะวัน ศูนย์วิปัสสนาสากล ของพระพระมหาวฒุิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  พระนักคิด  
                นักเขียน นักเทศน์และพัฒนาสังคมช่ือดังของประเทศไทย พร้อมเข้ารับพรจากพระอาจารย์ก่อนออก 
                เดินทางกลับ             
           -   เย่ียมชมมหัศจรรย์ “บัวยักษ์” รับน้ าหนักได้เกือบ100 กก. ท่ีสวนวิกตอเรีย อ.พาน จ.เชียงราย 

เย็น      -   รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารข้าวต้มมีนา ใจกลางเมือง เชียงราย  
            -   เดินทางเข้าท่ีพัก ณ โรงแรม ซีแอนด์ซี บ้านดู่ ท่ีอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 
 

วันที4่   เมืองเก่าเชียงแสน- สามเหลี่ยมทองค้า-อทุยานหอฝ่ิน-คิงส์โรมันลาว 
เช้า    -   รับประทานอาหารเช้า ณ  โรงแรมท่ีพัก 

           -   พาคณะเดินทางไปชมเมืองเก่าเชียงแสน และเก็บภาพที่ระลึกความสวยงามของทิวทัศน์ของสามเหล่ียม 
               ทองค า แหล่งผลิตยาเสพติดท่ีส าคัญของโลกในอดีต  
           -   หลังจากนั้นจะพาคณะเข้าไปชมอุทยานหอฝ่ินแม่ฟ้าหลวง  ผลงานอลังการของสมเด็จย่าพระผู้สร้าง 
               และเปล่ียนชีวิตใหม่ให้กับชาวเขาในพื้นท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง 
เท่ียง    -  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไอยรา เชียงแสน (อาหารบุฟเฟ่ต์)  
บ่าย     -  เดินทางข้ามด่านชายแดนสามเหล่ียมทองค าเพื่อเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษ “คิงส์โรมัน” ประเทศลาว  

               นั่งรถเท่ียวชมกิจกรรมการลงทุนของนักลงทุนจีน ชมตลาดการค้าชายแดนบ้านดอนซาวเมืองต้นผ้ึง ท่าน 

               สามารถเลือกซื้อสินค้าของท่ีระลึกท่ีน่าสนใจมากมาย ต่อด้วยเข้าชมพระราชวังจ าลองจีน  

เย็น      -  แวะซื้อของฝากจากเชียงราย ณ ร้านของฝากบ้านฮอม 

- รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารหลู้ล าเชียงราย บรรยากาศริมน้ ากก   

- ส่งคณะท่ีสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เพื่อเดินทางกลับ กทม. 
 



หมายเหตุ 

1. อัตราค่าบริการคณะจ านวน 8  ท่านๆละ 6,500 บาท  

อัตรานี รวม 
1. ค่าอาหารทุกมื้อท่ีระบุตามรายการรวมจ านวน 12 มื้อ 
2. ค่าโรงแรมท่ีพัก 3 คืน  (ห้องละ 2 ท่าน )  
3. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000  บาท                                                                                                               
4. ค่าบริการรถตู้ พร้อมคนขับ 
5. ค่าไกด์น าเท่ียว 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุ 
7. ค่า Vat   

อัตรานี ไม่รวม                                                                                                                                                                                            
1. ค่าเครื่องบิน ไป-กลับ (หากลูกค้าไม่สะดวกจองต๋ัวเอง สามารถจองให้ลูกค้าได้ตามก าหนดการท่ีต้องการ)   
2. ค่าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์                                                                                                                                                                      
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว           
4. ค่าทิปไกด์+คนขับรถ (ตามอัธยาศัย) 

การช้าระเงิน 
1. จ่ายล่วงหน้าก่อนเดินทาง 15 วัน (กรณีลูกค้าฝากจองต๋ัว ให้โอนเงินค่าจองต๋ัวมาก่อนเพราะจองล่วงหน้าจะได้ราคาถูกกว่า) 

อัตราค่าบริการ 
 
จ้านวนคณะ 4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน 
ค่าบริการ/ท่าน 8,500 7,000 6,500 
 
 


